
II. Formai törekv&eibűl szintén eló'csillannak az ő páratlanul sokhúrú művészetének 
gazdag lehetőségei. 

1. Már a legkezdetlegesebb zsengék is a rím mesterének mu ta t j ák a propositió-író 
Csokonait. 

2. A hexameter és distichon r i tmusát korán elsaját í t ja ; a leoninus-formát sem hagyja 
kipróbálatlanul. 

3. Népdal-szövegen á t eljut a rímes anapesztusig, mind páros, mind keresztrímmel, de 
ügyel az ütemre is. Ezek a szövegei legzavarosabbak, de zenéjük meglepően jó. 

4. Azok közt a versalakok közt, amelyeket ők egyszerűen rímesnek tekintenek (vége-
zetes, cadentiás vers), voltaképp három különböző ritmusigény található: 

a) csupán rímelő versek, mint Szenei Molnár Zsoltárai (A poéta legkisebbért is meg-
haragszik ) ; ( 

b) ütemes alaksejtelmek (Egyedül a tudományok...; A poéta csak gyönyörködni 
szeret) ; 

c) ütemes versek. 
5. Versei nagy részét ütemes tizenkettősben, a kor leghaladóbb hangulatú r i tmusában 

írja, mind természetesebb hangon, egyre hibát lanabb zenével. 
6. Az élő nyelv szavait, kifejezéseit fesztelenül használja, a népi mondat tan alakjaival 

együtt : »eztet« ; egyes állítmány, többes alany (»Lábaid . . . ne légyen bilincsen«) stb. 
7. Rímtechnikájában rohamosán fejlődik : akadnak versei, amelyeket csaknem kivétel 

nélkül mesterrímekkel ír meg. De mértéket t a r t az összecsengésben, r i tka a 3 szótagú ríme ; 
ekkortáj t talán még ri tkább az egyszótagú. A mesterrímek sűrű használatát hamar elhagyja, 
azontúl csak komikus hatás kedvéért tér vissza, hozzá egy egész költeményen végig. (Szűcs r » 
Sára koszorúja.) 

A Zöld-kódex névtelen gyűjtőjére gondoljunk hálával. Bár válogatás nélkül másolta 
egybe préceptora verseit, s e j te t t is közben számos apró hibát, épp az ő kritikátlan lelkesedésének 
köszönhető, hogy gyermekkorától nyomon kísérhetjük Csokonai fejlődését. 

P I R N Á T A N T A L 

FORGÄCH FERENC 

Más irányú kutatásaim közben szinte véletlenül nyúl tam Forgách Ferenc művéhez. 
Néhány adatot kerestem csak benne, és a könyv olyan hatással volt rám,hogy nem tud tam 
letenni, míg végig nem olvastam. Ebben az írásban nem akarok mást, csak felhívni a figyel-
met a XVI. sz. egyik legnagyobb, legvilágosabban látó,legművészibben író magyar humanista 
történetírójára. 

Amit írok, az csak amolyan könyvismertetés, a Forgáchcsal kapcsolatos, kétségtelenül 
nagyszámú, filológiai és történeti kérdés megoldására nem törekszem. Remélem, egyszer 
később még részletesen foglalkozhatok vele. 

Forgách műve, megírása u tán két évszázadig kéziratban feküdt . 1788-ban jelent 
meg először nyomtatásban, azóta mégegyszer kiadták 1866-ban a Monumenta Hungáriáé 
Historica sorozatban. Ez utóbbi kiadást, mely máig is az egyedüli megbízható, bár nem 
teljesen tökéletes kiadás, Majer Fidél rendezte saj tó alá, bevezetését pedig Toldy4Ferenc 
írta. Magyar fordítása, egy-két részlettől eltekintve máig sincs. A szakirodalom Forgách 
művével jelentőségéhez méltóan máig sem foglalkozott, annak ellenére, hogy nem egy cikk, 
tanulmány, sőt életrajzi monográfia is jelent meg róla. Jellemző felszabadulásunk előtti 
történelem- és irodalomtörténetírásunkra, hogy ezek a művek hogyan igyekeztek meghami-
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sítani Forgách képét. I t t kétféle eljárást figyelhetünk meg : a feudális, majd az ellenfor-
radalmi történetírás Forgách művének hitelét különböző rágalmakkal igyekezett elrontani, 
a mlútszázad végi liberális történetírók pedig jámborra és szelídre próbálták színteleníteni 
XVI. sz.-i társadalmunknak ezt a valóban kemény és keserű bírálóját. A rágalmazásnak 
és hamisításnak ez a folyamata már Istvánffyval megkezdődött, aki Forgách művéről így 
nyilatkozik : «Históriáját még jóval halála előtt kezdte írni, és kezdve János király halálától, 
különböző megszakításokkal, egészen Izabella királynőnek és fiának haláláig fo ly ta t ta . E művet 
sokan hibáztat ják azért, mert úgy tűnik, hogy rágalmakkal és szidalmakkal áraszt el kiváló 
férfiakat , akik ezt egyáltalán nem érdemelték meg, és nem mindenütt őrzi meg az igaz tör-
téneti hűséget sem.« E sort lehetne folytatni . Toldy Ferenc kiadása bevezetőjében (máig 
is talán a legjobb Forgáchról szóló munka) valóságos apológiát kénytelen írni Forgách érde-
kében, és Szekfü Gyula megint csak így jellemzi : »Erdélyhez ekkor csak néhány, nem is első-
rangú úr állott á t nyíltan, így Gyulaffy László és Forgách Ferenc a keserű, embergyűlölő, 
halálos beteg püspök", a magyar Tacitus. Mindkettő személyes sérelem után keresve új pályát 
az erdélyi udvarban.« 

Majd minden méltatója használja Forgáchcsal kapcsolatban a magyar Tacitus je lzőt . 
Ilyenféle címeket ál talában könnyű osztogatni és r i tkán van komoly jelentőségük. Legna-
gyobb részük kezdetben a feudális nagyképűsködés, később a burzsoá kozmopolitizmus 
kifejezője volt .Forgáchnál sem gondoltak valószínűleg másra azok, akik őt ezzel a jelzővel 
először megtisztelték. A jelző ennek ellenére mégis szerencsés. Forgáchot ugyanis nemcsak 
bizonyos külső, formai jegyek kapcsolják a legnagyobb római történetíróhoz. Ami őt tacitu-
sivá teszi, az nem a szokásos humanista stílusutánzás, Forgách viszonya sa já t társadalmi 
osztályához szükségszerűen csak ebben a formában nyerhetet t kifejezést. 

Min alapul a tacitusi történetíró művészet? Tacitus a római rabszolgatartó szenátusi 
arisztokrácia tagja . Osztályától nem tud elszakadni, figyelme középpontjában ez a réteg áll, 
ennek történetét írja, de ugyanakkor világosan lá t ja sa já t osztálya züllését, hanyatlását . 
Világosan lát ja , hogy ez az osztály az előtte álló történelmi feladatokat már nem tud ja meg-
oldani, hogy egyetlen csoportjában sincsen meg az az erő, amely ezt az osztályt a múltban 
már elért történelmi magaslatokra újra felemelné.Ugyanakkor azt a társadalmi erőt, amelyik 
a vezető szerepet átvehetné, még nem lá t ja , vagy nem akar ja látni. Azokat a gazdasági erőket, 
amelyek osztálya hanyatlását szükségszerűvé teszik, nem ismeri, de világosan érzi a tüneteket , 
az erkölcsi züllést. Ez a helyzet magyarázza meg pesszimizmusát, ebből folyik a »sine ira et 
studio« elve : a bomló osztály egymást pusztító frakciói egyike mellett sem foglal állást, 
egyformán romlottnak t a r t j a mindet. Ez az oka homályosságig tömör stílusának is, érez-
teti , hogy nem szívesen beszél a tapasztal t eseményekről, de mást nem tehet, hű akar maradni 
az igazsághoz, de az undorító témát nincs kedve szélesen kiteregetni. Mivel a bajok okának 
az erkölcsi züllést t a r t j a , ezt igyekszik a lehető legszélesebben bemutatni . Ez azonban másképp 
nem történhet , csak a história szereplőinek emberi, erkölcsi jellemzése ú t j án . Ezért a törté-
nelmi mű nagymértékben irodalmi jellegű lesz. Az olvasó előtt egy önmagát túlélt társadalmi 
osztály kemény vonásokkal megrajzolt emberi t ípusainak tömege vonul el. Ezek azok a voná-
sok, amelyek Forgách munkájá t is jellemzik, természetesen mutandis mutat is . 

A XVI. század a magyar történelem egyik legmozgalmasabb korszaka. A feudális urak, 
népünket és egymást pusztítva, török és német hódítás áldozatává teszik az országot, ugyan-
akkor a magyar nép nagyszerű, bár többnyire eredménytelen harcot folytat saját urai és az 
idegen betolakodók ellen, s közben kifejleszti a magyarnyelvű irodalmat. Erről a korszakról 
szól Forgách műve. A magyar történelmet dolgozza föl 1540-től 1572-ig. Mi és hogyan tükrö-
ződik benne századának harcaiból? 

Hogy írói magatar tását megérthessük, szükséges egy rövid pillantást vetni életére. 
Régi és elég gazdag nemesi családból született 1535-ben. Családja ebben az időben protestáns 
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let t és csak később, Forgách i f jú korában tért vissza politikai okokból a katolikus hitre. 
A humanista Oláh Miklós érsek támogatásával tanul t Padovában, Itália egyik leghíresebb 
egyetemén, amely még ekkor is őrizte a humanizmus haladó eszméit. Hazatérve politikai 
pályája gyors sikerekkel indult . Hamarosan Várad püspöke let t . Számára ez már csak cím 
volt és udvari állás Bécsben. Püspöki székhelye éppen 1557-ben, az ő kinevezése évében 
veszett el végleg a Habsburgok és a katolicizmus számára. Forgách ekkor még hitt abban, 
hogy a Habsburgok valóban segíteni akarnak a magyarokon, hogy valóban egyesíteni akar ják 
a szétesett országot, és a török kiűzése érdekében tudnak és akarnak komoly erőket mozgó-
sítani. Mint humanista diplomata »élt több évig az udvarban, elkísérte Ferdinánd királyt 
a német birodalmi gyűlésre, ebből az alkalomból bejár ta Belgiumot is, egészen az Óceán 
partjáig«. (Istvánffy) Aktívan résztvett a magyar politikai életben is, és fokozatosan kiábrán-
dult a Habsburgokból. Lát ta , hogy nem tudnak és nem is akarnak Magyarországon segíteni. 
Ferdinánd halála után, Miksa idejében az uralkodó ésa magyar uralkodóosztály közötti viszony 
egyre jobban kiélesedett. Az osztrák gyarmatosító szándék megnyilvánulásai egyre durváb-
bakká váltak, és ez ellenállást vál tot t ki még a Habsburgokat hosszú ideje kiszolgáló urakból 
is. Ilyen körülmények közt Forgách lemondott püspöki címéről, és előbb Itáliába utazott , 
majd 1568-ban Erdélybe költözött. Hogy a német-párt tal szakított , annak közvetlen oka 
talán az volt, hogy Miksa a győri püspökséget, mely azon kevés magyar püspökségek közé 
tar tozott , amelyeknek birtokai részben ebben az időben is megvoltak, és amelyre Forgách 
is pályázott, egy olasz kalandornak adta . Erdélyben, mint nagyképzettségű humanistát szin-
tén megbecsülték. Az ekkor már feloszlatott kolozsmonostori apátság birtokait kapta , és 
János Zsigmond tanácsosa, majd Báthori István kancellárja let t . Történelmi művéhez az 
adatokat egész életében gyűj töt te , megírásához valószínűleg Báthori udvarában fogot hozzá. 
1575-ben Padovába utazott , állítólag betegségét gyógyítani, ott is halt meg 1577-ben. 

Humanista tudós és politikus volt egész életében. Hogy az osztrák udvarban viselt 
papi cím mit jelentet t számára, azt történelmi munkájában megnyilatkozó világnézetén 
kívül legjobban az muta t j a , hogy, bár a reformációhoz sem csatlakozott, soha életében nem 
misézett, sem egyházi szertartásokat nem végzett, és Erdélyben meg akar t nősülni. 

Ennyi t az életéről. Lényegesebb számunkra, hogy mit alkotot t . Művének címe : 
De statu reipublicae Hungaricae Ferdinande, Iolianne Maximiliane regibus ас Johanne Secundo 
principe Transsylvaniae commentarii : Feljegyzések a magyar állam állapotáról Ferdinánd, 
János, Miksa királyok és II. János erdélyi fejedelem alatt. Mint már említettem, az 1540-től 
1572-ig ter jedő kort dolgozza föl, illetőleg részletesebben csak az 1550-től 72-ig ta r tó időszakot, 
tehát egy olyan kor eseményeit, amelynek közvetlen szemtanúja és akt ív résztvevője volt. 
Nem szorítkozik csak a magyar eseményekre, személyes értesüléseit és külföldi irodalmi for-
rásokat is felhasználva szemmeltart ja egész Európát és a török birodalom belső ügyeit is. 

Az ant ik történetíróktól hagyományozott annales formát követi. A Commentariusok 
22 könyvre oszlanak. 1550-től egy-egy év eseményeit egy-egy könyvben foglalja össze. Az 
anyagnak ez a tagolása egyáltalán nem külsőleges. Az ő korában Magyarországon a felmerülő 
politikai konfliktusokat szinte mindig fegyverrel intézték el. A harcok télen szüneteltek. 
Egy-egy év története : egy-egy hadjára t tör ténete önmagában is lezárt eseménysorozat. 
A mű ilyen tagolását nemcsak az antik és humanista példák, hanem maguk az események 
is követelték. 

Commentáriusain Forgách talán halála miat t nem végezte el a végső simításokat. 
Talán ez az oka annak, hogy a tanulságokat, politikai és írói elveit, egy külön fejezetben, 
úgy, mint ezt az antik és humanista történetíróknál nem egyszer lá t juk, nem foglalta össze. 
Ezek az elvek azonban a munka minden sorából jól kiérezhetők. 

Egy züllő, pusztuló, idegen hódítók áldozatává let t ország áll előtte, amelyik pedig 
még nem is olyan régen Európa egyik nagyhatalma volt. Mi a pusztulás oka? Erre a kérdésére 
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akar Forgách feleletet találni, és ebből a helyzetből keresi a kivezető u ta t . Ezért tér Tissza 
mindig Mátyás királyhoz. Mátyás alat t egységes volt az ország. A nagy király féken tud ta 
tar tani a bomlásra, anarchiára törekvő, a zavaros időktől maguk meggazdagodását remélő 
urakat . Mátyás korára az erős központi hatalom, a katonai és politikai fegyelem volt a jel-
lemző. Ezt a korszakot sírja vissza és gyászolja-Forgách, az ország belső rendjét és külső 
hatalmát , az erős hadsereget és a nyugalmas időkben a nagy király támogatásával szabadon 
fejlődő kul túrát . Az ország pusztulása Mátyás politikai örökségének megtagadásával, f iának 
megbuktatásával kezdődött. Sőt meg van győződve, hogy magát Mátyást is az urak gyilkolták 
meg. Ez az az eredeti bűn, amelyért nemzedékről-nemzedékre bűnhődnek az egyes főúri famí-
liák, és bűnhődik az egész ország. 

Miksa 1569-ben elkövetett törvénytelenségeiről írva is módot talál arra, hogy vissza-
emlékezzen Mátyás korára, s a következőket mondja : ». . . Mátyás Szlavónia hercegségét 
bőséges privilégiumokkal fiának adományozta, és a királyságban is u tódjává szándékozott 
tenni, ha ebben időelőtti halála meg nem akadályozza. A főurak, mikor Mátyás kevéssel 
halála előtt azt kívánta tőlük, hogy fiát ismerjék el királynak, inkább jelenbeli látszólagos 
előnyeiket akar ták szem előtt tar tani , mint a tar tós és állandó biztonságot. Mert az igen 
nagy és gazdag országban maguk is erősek voltak, ám miközben valamennyien csak sa já t 
hatalmuk növelésére törekedtek, utódjaikra gyenge és erőtlen államot hagyva, rövid idő alat t 
övéiket s a hazát az ellenség szolgaságába ju t t a t t ák . Ennyire veszedelmes dolog messzire 
halasztani azt, amit idejében jól meg lehet tenni. Mert ha Mátyás, János fiát , mint ahogy 
megtehette volna, idejében u tódjává teszi, meg tudot t vo 'na szabadítani minket mindattól 
a bajtól, amit eddig szenvedtünk, és amit még ezután szenvedni fogunk. De mégis, őt nem 
érheti gáncs, mivel intette, tanácsolta, kérte urainkat arra, amit maga nem tudo t t már meg-
tenni országa állandósága érdekében, és ha ellene tesznek, előre megmondta mind a bajokat , 
amelyek bekövetkeztek. Inkább azokat ta r tom minden kegyetlen átokra méltóknak, akik 
bűnös haszonért a hazát eladták. Mert amint Mátyás meghalt, elszabadult minden fegyelme-
zetlenségük és bűnös vágyuk, egyesek más vagyonát kezdték csellel és erőszakkal támadni , 
mások az állampénztárt fosztogatták, ismét mások tar tományokat árultak pénzen. így vesz-
te t tük el gyalázatosan Bécset és Ausztriát, azután ú jabb és ú jabb országrészeket, és ma már 
szinte mindent. A tanulság : a pillanatnyi előnyöknél fontosabbnak kell ta r tani azt, ami 
biztos és állandó. Kevesen akadtak valamennyi közt, akik a közjóról akar tak gondoskodni, 
így könnyen nyilvánvaló lett, hogy 'nem tisztességből, hanem félelemből teljesítették Mátyás 
király alat t kötelességüket. Mátyás, mint bölcs uralkodó és mester mindent megtet t azért, 
hogy ezeket a polgári életre, az erények gyakorlására nevelje. Az egész keresztény világból 
nagy jutalmakkal idehívta és támogat ta minden tudomány és művészet, nemcsak a szabad 
művészetek, hanem a mechanikai tudományoknak is legkiválóbb és legnevesebb képviselőit. 
Pozsonyban létrehozott nagy hatalmas alkotásával messze földön a leghíresebb és legtökéle-
tesebb központját alapította meg minden tudománynak. Ezt ő előtte egyetlen király sem te t te 
soha, és akik utána következtek, azt, amit ő jól megalkotott és utódaira hagyott , súlyos gya-
lázat tal és dicstelenül tönkretet ték és elpusztították. Az uralkodók azért még nem érdemelnek 
tiszteletet, mert más halandóknál hatalmasabbak, hiszen ez a legtöbbnek csak veszedelmére 
és gyalázatára szolgál, és ezt elérhetik mások is : de sokkal inkább tiszteletre méltók erényeik-
ért és tudományaikért , és azért, hogy a városokat, népeket, országokat az összes testi és 
lelki kiválóság gyakorlásával mint a tanítók és a mesterek (amint ezt a jó fejedelmekről 
mondani szokás) a civilizált életre oktat ják, taní t ják és nevelik. Ezekben a dolgokban Mátyás 
megelőzte nemcsak saját korának valamennyi uralkodóját, hanem a későbbieket is. Halha-
ta t lan dicsőséget szerzett, és amíg csak ez a világ állni fog, emlékezete az utódok előtt egyre 
nevezetesebb és dicséretesebb lesz. Mindazoknak pedig, akik egykor elhagyva Mátyás taní-
tását és intelmeit, pártoskodásukkal idegen uralkodók zsarnokságát hozták be, hatalma, 
javai, vagyona, családja rövid idő alat t teljesen kipusztult, nem ellenség, nem fegyverek 
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miatt , hanem a hatalmas isten csodálatos ítéletéből, annyira, hogy egyikük családjából sem 
él ma már senki« (423—24).* 

Mátyás alakja valóságos óriássá nőtt szemében, hiszen ő az utolsó, aki sikerrel tudta 
távoltartani a törököt a magyar határtól, sőt meg is semmisítette volna teljesen, ha nyugati 
szomszédai hátba nem támadják . Mikor a velenceieknek 1570-ben a törökkel folytatot t siker-
telen tengeri harcairól ír, így kiált fel : 

»Isten bizony, valahányszor eszembe ju t a török megdöbbentő barbársága és az, hogy 
soha semmiféle barbárság nem volt ezzel összehasonlítható, s eszembe ju tnak a régi és ú jabb 
históriák, az, hogy Mátyás őket mindig legyőzte, és biztos hatáiokon megállásra kényse i i t e t t e , 
s mi több, szárazföldön, mert nem ér föl a barbárok tengeri ereje a szárazföldivel, s t e t t e 
ezt csak saját erejével, minden idegen segítség nélkül, szégyelem és restelem, hogy ezek most az 
egész világot bekalandozzák, körülfogják, semmit biztonságban nem hagynak, és mindezt 
mindmáig büntetlenül teszik. Pedig ezeket az egy Mátyás isten segítségével, pusztán sa já t 
erejével és vitézségével Európából kiverte volna, ha terveit és szent törekvéseit Frigyes 
császár meg nem akadályozza, ha a velenceiek szerencséjét és hata lmát nem irigylik, ha a 
római pápa inkább a kereszténység ügyével törődik, mint sajátjával.« (429) 

Ez a nagy múlt, de csak múlt . A jelen kétségbeejtő : »Bizony óvakodnom kell a t tó í r 

hogy csak a legkisebb mértékben is kövessem azt az írói eljárást, amelyet minden kor és nép 
történetírói alkalmaztak, akiknek egyéb kiváló erényeik mellett az a boldogság is meg-
adato t t , hogy soha nem kellett oly szomorú és nyomorúságos dolgokról írniuk, hogy azt 
néha vidám és kellemes témákkal ne cserélhették volna fel, mely változatosággal olvasóikat 
is leköthették. Számunkra minden balul végződik, egy örök fátum miat t inkább baja inkat 
siratni látszunk, mint históriát írni« (32). 

A Commentáriusokban igyekszik pontosan ismertetni az eseményeket, már csak a 
jövőnek szóló példaadás kedvéért is. A szereplőket csodálatosan tud ja jellemezni, sokszor 
csak egy-egy odavetet t mondatban. A XV.—XVI. század nagyszerű magyar nyelvű komé-
diája, a »Balassi Menyhárt árultatása«, csak egy főurat mu ta t be. Forgáchnál előttünk áll 
az egész osztály. A Balassák, Bebekek, Kendiek, Országhók, Perényiek, Törökök, Báthoriak, 
Petrovicsok, Bekesek, Nyáriak és így tovább. Ugyanannak az áruló, rabló, népnyúzó ban-
dának a képviselője valamennyi. Testileg, lelkileg romlott figurák. A reakciós történetírás 
daliás hősöket csinált ezekből az urakból. Forgách megmuta t ja igazi arcukat : a részeges-
kedés és kicsapongás a legtöbbnek hamar tönkrete t te egészségét, nem mozgatja őket más, 
csak a feneketlen hatalomvágy és kapzsiság. Fegyelmezetlenek és megbízhatatlanok, gyávák 
és aljasok a végtelenségig. Igen, Forgách úgy lát ja, hogy az erkölcsi züllés szükségszerűen1 

magával hozza a testi elkorcsosulást is. Gyakran visszatérő megállapítás : »vix e pueritia 
egressus otio venere a tque crapula corrupta primum sanitate, mox pedum manuumque 
usum amisit : alig nőve ki a gyermekkorból, a semmittevés, szeretkezés és részegesség meg-
rontot ta előbb egészségét, majd kezének és lábának használatát elvesztette. 1552-ben például 
Báthori Andrást nevezik ki erdélyi va jdának . Forgách így beszéli el az eseményt : »Báthori 
Andrásra bízták az erdélyi vajdaságot, nagyot nevethetet t a dolgon az, aki adta és aki kapta , 
de az értelmesebbek, akik tud ták , hogy ennek a ta r tománynak, különösen ebben az időben, 
erős, ép emberekre van szüksége, szomorkodtak, mert Báthori állandó izületi ba j t szerezve 
a részegeskedésből és tobzódásból, kezét lábát sem tudta használni, és telve lévén gennyel, 
önmagával is tehetetlen volt« (32). 

Az események elbeszélésében Forgách meg szokott állni egy-egy főúr halálánál. Ilyen-
kor visszatekint működésére és egész életének jellemzését ad ja . Még szélesebbek ezek a vissza-

* Az idézeteket Majer Fidél kiadása (Monumenta Hungáriáé Historica II. Oszíály 
16. kötet . Ghymesi Forgách Ferenc Magyar Históriája Pest 1866) alapján közlöm, mindenüt t 
a magam fordításában. ' • 

Az idézetek után zárójelben lévő számok e kiadás lapszámozására utalnak. 

21 



tekintések, ha egy-egy család kihalásáról számol be. Ilyenkor ismerteti az egész család tör-
ténetét, vagyis búnlajstromát, Mátyás korától kezdve. Ezek a jellemzések történelmének 
legművészibben megírt lapjaihoz tar toznak. 

Nézzünk néhány példát ezekből is : 1557-ről írja : »Ugyanezen a nyáron három kiváló 
családból származó férfiú halt meg szinte közvetlen egymás után, végleg kipusztulva velük 
nemzetségük törzse is : Perényi Gábor, Országh Kristóf és Bebek György, kikről megem-
lékezni nem lesz felesleges, mivel valamennyien a legnagyobb és legnemesebb családokból 
származtak, és velük együtt családjuknak is teljesen magvaszakadt, birtokaik visszaszálltak 
a koronára. Ugyanebben az időben halt meg Bánffy István országbíró és Balassa Menyhért 
is, de ezeknek nem szakadt magvuk. Balassa Menyhért egész életén át elkövetett annyi árulás 
és rablás után, hatalmas vagyont gyűj tve és halmozva, majd újra elveszítve, mint ahogy fen-
tebb elbeszéltük, oly nyomorultan és hírhedten fejezte be Bécsben szánalmas életét, hogy 
egyetlen ember sem akadt az egész városban és az udvarban, aki temetésén hajlandó lett volna 
kikísérni. Kilenc árulása miat t volt ismert és hírhedt Perényi Gábornak, annak a 
Péternek fia, ki Bécsben Ferdinánd fogságában halt meg, volt egy testvére, Ferenc nevű, 
kit gyermekkorában apja túszul adot t Grittinek arra az időre, míg a vállalt feltételeknek 
eleget tesz, de apja inkább Péterváradot és Zalánkemént akar ta megtartani mint f iát , kit 
így, apjától elhagyatva, Konstantinápolyba vit tek. Sok év múlva került vissza, de Gábor min-
denképp tagadta, hogy testvére volna,a visszatért Ferenc viszont áll í totta,sőt anyjuk is elis-
merte fiának és magához fogadta, ugyanezt erősítette da jkája is. Sokáig viszálykodtak egy-
másközt, gyakran került az ügy Ferdinánd ítélete alá is, mivel az egyiket anyjuk védelmezte, 
és érdekében igen határozottan kiállt, a másik viszont senkivel sem tűr t osztozkodást az örök-
ségben. Ennek a viszálynak végül is az lett az eredménye, hogy Gábor azt állította sa já t 
anyjáról , hogy az Ferenc ügyét házasságtörése tudatában támogat ja és védelmezi, ezért 
megfosztotta any já t vagyonától és jövedelmeitől, majd végül bujdosó és kóborló testvérét 
orgyilkosokkal eltétette láb alól. Mi el akar tuk mondani a dolgot, úgy ahogy történt . Egyéb-
ként, minthogy az ügy mindig nehéz és eldöntetlen volt, egyik fél állítását sem tud juk biztos-
nak és igaznak tekinteni. Bizonyos, hogy ettől az időtől fogva Gábor any já t mindig nagy gyű-
lölettel üldözte, s az minden segítségtől elhagyatva, keserű és nyomorúságos életet élt. Apja 
János királytól nagy tisztségeket és birtokokat kapott , rábízták a királyi korona őrzését és 
Visegrád várát, ahol azt régi szokás szerint őrizni szokták. A koronát azonnal kiszolgáltatta 
Ferdinándnak, majd látva Ferdinánd tehetetlenségét, még nagyobb bátorságot vet t : ha 
János király lehet, Péter miért ne? mondotta, és így Szolimántól azt merte kérni, hogy tegye 
őt független fejedelemmé, s így sorolja hűbéresei közé, mivel már nem viselkedett úgy, mint 
alattvaló, hanem mint önálló fejedelem, és azt akarta, hogy annak is tartsák.« 

Ezután következik az árulások végtelen sora. Perényi Péter még fiával sem törődik, 
csak birtokait és vagyonát akar ja növelni, birtokai nagyrésze mégis elvész, és életét végül 
bécsi börtönben fejezi be. Pétervárad és Zalánkemén elvesztése, melyek Belgrád eleste után 
az ország legfontosabb déli végvárai voltak, nagyon megkönnyítette a török terjeszkedést, 
és ezekért Forgách Perényi Pétert t a r t j a felelősnek. 

»Hogyha ezek az emberek — mondja Forgách — vagy inkább a haza elvesztésére szü- ' 
letett ocsmány szörnyek, nem utasí tot tak volna vissza minden saját érdekükben álló józan 
megfontolást, akkoriban az ország még elviselhető állapotra ju tha to t t volna, és valami hazánk 
nekünk is lehetne, ha, a gonosz fúriák végzetes izgatásától haj tva, nem akar tak volna egészen 
a pusztulásig őrjöngeni ezek a hálátlan polgárok, a legocsmányabbak minden halandók 
között.« 

Ez az apa. Mint ahogy már lát tuk, a fia sem volt jobb nála. A továbbiakban Forgách 
még a következőket ír ja róla : »Gábor pedig, mikor Izabella és fia János, Erdélybe visszatért, 
apja halálát megbosszulni vágyva elpártolt Ferdinándtól, Izabellához állt, majd minden ok 
nélkül újra Ferdinándhoz pártolt . Ezek után ízületi betegség miat t rövidesen elvesztette 
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kezének, lábának használatát, s végül családja utolsó tagjaként , kihalva vele nemzetsége 
neve is, minden emlékezetre méltatlanul Pozsonyban eltávozott az élők sorából. Felesége 
volt Országh Kristóf leánya, igen kiváló asszony, kivel kevéssel halála előtt, nehogy őt túl-
élje, mérget i t a to t t . Mikor ugyanis azt kívánta ostobán az asszonytól, hogy ha ő meghal, 
máshoz férjhez ne menjen, az azt felelte, hogy a magáénál hosszabb életet kíván urának, 
de különben a jövőre vonatkozólag semmi biztosat nem ígérhet, mégis szeretné, ha jobb 
reménnyel lenne róla. Ezért orvosát, Balsaracus Vitus Jánost , kivont karddal halállal fenye-
getve, arra kényszerítette, hogy mérget készítsen é's azt az asszonnyal megitassa, ki kevéssel 
fér je halála után, miután lassan elbágyadtak tagjai , és a méreg egész testében felszívódott, 
élete virágjában szánalmasan meghalt. E te t té t nem szeretetből követte el, hiszen miféle 
szeretet lehet a bűnben! Ez a megdöbbentően nagyravágyó és kevély ember titkos beszél-
getéseiben gyakran emlegette üres felfuvalkodottságában, hogy méltatlan dolog volna, ha 
az ő feleségét valaha más is érintené, ezért r i tka és szinte hallatlan barbársággal mások előtt 
lakomán megjelenni nem engedte, még sa já t házában sem, nem tűrte , hogy felesége férfivel 
beszéljen, vagy csak rá is pillantson, azt sem engedte, hogy az ablakon kinézzen, ha eltá-
vozott házából, ablakait le is szokta pecsételni ; annyira nagyra t a r to t t a magát, és meg-
vete t t másokat, hogy mikor egyszer betegen feküdt , és felesége, miközben jámborul férje körül 
szorgoskodott, egy nemes i f jú t , Semsey Istvánt , csupán ruhájával véletlenül megérintett , 
úgy megdühödött , hogy a szidalmaktól elgyötört asszonyt elevenen befalaztatva éhen pusz-
t í t t a t t a volna el, ha familiárisai nagy nehezen le nem beszélik. A nemesifjút pedig elfogatta, 
és kevéssel utóbb megmérgeztet te" (377—383)* 

Ez csak egy kiragadott példa volt, melyhez hasonlót számtalant ta lálhatunk. Forgách 
szenvedélyes gyűlölettel ír a hazaáruló urakról. Minden írói eszköz a leleplezés szolgála-
tában áll nála. Az annales forma szűk keretein belül, mestere a kompozíciónak. Anélkül, hogy 
az események folyásán módosítana, egy-egy had já ra t történetében a készülődés és a kivi-
telezés, a remények és a valóság, a szavak és te t tek ellentéteinek kidomborításával ér el 
megrázó írói hatást . Szemmel kísérhetjük, hogyan foszlik szét minden illúziója a Habsburg 
politikával kapcsolatban. 1556-ban a f iatal Ferdinánd főherceg fellelkesülve Szigetvár sze-
rencsés védelmén, elhatározza, hogy személyesen vesz részt a magyarországi harcokban. 
Forgách általában nem szokott szónoklatokat adni szereplőinek szájába, pedig ez gyakran 
alkalmazott fogás az antik és humanista történetíróknál. Most mégis egy nagyszerű beszédet 
mondat el a királyfival Magyarország fontosságáról, történelmi hivatásáról, a Habsburgoknak 
Magyarország iránti kötelességeiről, és szeretetéről. A beszéd, melyben a főherceg kéri apját , 
hogy bízza rá a magyarországi hadak vezetését, a humanista ékesszólás egyedülálló remeke, 
de utána egy kis mondat már rámuta t az egész valódi értékére : »így az i f jú — írja — enge-
délyt kapva apjától a távozásra, több reménnyel és lekesedéssel, mind erővel indult a had-
járatba.« (143) Ezután a magyarok reményeit és lelkesedéseit írja le. Ujjong az egész ország, 
próféták támadnak, akik a török hatalom végét jósolják, hiszen Mohács óta nem tör tént , 
hogy az uralkodócsalád egy tagja személyesen vezette volna a harcokat . Ezután következik 
a hadjára t leírása : egy jelentéktelen vár elfoglalása, kisszerű csetepaték, ide-oda vonulások, 
fosztogatások, míg a tél beálltával a hadsereg fel nem oszlik. Sajnálom, hogy nincs terem ezt 
a fejezetet egész terjedelmében bemutatni . 

Lá tha t tuk már, hogy a császáriak bűnei nem kisebbek Forgách szemében a magyar 
urak bűneinél. Jól lá t ja az idegen csapatok pusztítását, és lá t ja azt is, ki a felelős mindezért. 
Rámuta t a feudális háború igazi jellegére : marakodás azon, hogy ki fossza ki a népet. 1557-ből 
például ezt jegyzi f e l : »Ezután Ferdinánd, mikor már majdnem elmúlt a nyár, visszatért 
Németországból. Ezen a nyáron nem is te t tek mást a császáriak, mint a szegény parasztokat 
fosztogatták, méghozzá nem is az ellenséges földön, hová az erős őrségek miat t betörni nem 
volt biztonságos, hanem sajá t területünkön belül.Mivel a katonaságnak zsoldot nem adtak, 
az falvanként sajá tmaga és barmai megélhetésére élelmiszert keresgélt vagy rabolt . Ezt a 
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királyi fiskus hasznára talál ták ki, mert , bár a szegénységtől rabolt élelmiszer árá t a zsoldból 
utólag levonták, a parasztok mégsem kaptak semmiféle ellenszolgáltatást, és a bajokban 
annyira tönkrementek, hogy ép, nagy falvak teljesen e lhagyatot takká váltak, másokban 
pedig alig néhányan tengődtek. A Habsburg uralkodók a la t t ilyen volt a katonai és politikai 
fegyelem. Mégis ősz idején, ha más okuk nem is volt, a termények tizedért és a szüretért 
nem tud tak nyugodni« (157—58). 

Az idegen katonatisztek tehetetlensége sokszor szinte nevetséges számára. t556-ban 
az Izabellához pártoló keleti részek biztosításáról van szó. Forgách Ferenc kérte, hogy magyar 
embert nevezzenek ki parancsnoknak, aki a terepet és az embereket ismeri. »Mégis Brandai-
siusnak, egy német embernek adták a feladatot , aki vál tot t postalovakon hamarosan vissza-
tért , térképeket hozott elő, hogy milyen úton, milyen helyeken, milyen ellenséges várakon 
kell keresztülnyomulnia, hogy ez milyen nehéz és veszedelmes dolog. Erre változatlan meg-
bízatásokkal ismét elbocsájt ják. Néhány napon belül postalovakon megint visszatér, majd 
újra kiküldik, és nem tesz semmi mást , csak az időt húzza, miközben az ostromlottak hiába 
vár ják a segítséget« (154). 

Mint mondtam, az ország előtt álló feladatnak az anarchia megszüntetését és a tö rök 
kiverését tekinti . Ebből a szempontból és Mátyás király mértékével méri a kor uralkodóit 
és valamennyit könnyűnek talál ja . Ferdinándban még lát némi jóindulatot, de tehetetlen. 
Miksáról egész sötét képet fest . A Zápolya család tör ténete bűnök és bűnhődések sorozata. 
Kipusztulásukat isten méltó büntetésének t a r t j a . Báthori Is tvánban érzett talán valamit 
a nagy uralkodóból, te t te i t általában helyesli, de annak ellenére, hogy művét az ő szolgála-
tában írta meg, a dicsérő szavaktól vele kapcsolatban is tartózkodik. Viszont, bár ellenségnek 
tekinti a törököt, mégis mindig elismerően emlékezik meg Szölimánról : »vir inter antiques 
imperatores facile constituendus,« olyan férfi, kit könnyen ál l í thatunk a régi császárok 
mellé. Rendelkezik azokkal az uralkodói erényekkel, amelyek a kor keresztény fejedelmei-
ből hiányzanak. Erőskezű uralkodó, és Forgách véleménye szerint messzetekintő elvi célokért 
harcol. 

»Bár Mátyás óta a fejedelmek tudatlansága és tehetetlensége miat t minden fegyelem 
megromlott, s az idegen nemzetek diadalmas nevünk elpusztítására összeesküdtek, mégsem 
terméketlen annyira a magyar föld, hogy a virtus ragyogó példáit ne szülné« -— írja egy helyen 
Forgách. Miben lát ja a virtus ragyogó példáit? A végvári vitézek és kapitányok többnyire 
tragikus végű honvédő harcaiban. Ha ilyenekről kell írni, stílusa is megváltozik. A máskor 
Tacitusra emlékeztető, keserű, tömör, néha homályos és ideges stílus (ezt a fordításban talán 
nem is lehet érzékeltetni) kisimul, szinte költői szárnyakat kap. A Commentáriusok két feje-
zete, a 2. és 16. könyv egyes részletei prózában megírt eposzra emlékeztetnek. A két kiemelkedő 
fejezet egy-egy nagy török háborút ír le, az 1552-es, Temesvár, Drégely, Eger ostromát és az 
1566-ost »a szigeti veszedelmet«. Ezeknek a dicsőséges harcoknak leírásában nem is annyira 
az antik történetírók taní tványa Forgách, mint inkább a magyar históriás énekmondó 
Tinódinak. Különösen áll ez a 2. könyvre. 

Az 1552-es év eseményeinek leírásában forrásul használja Tinódit. De nemcsak az 
eseményeket ismerteti Tinódi alapján, hanem átvesz minden költői értéket, amit Tinódi meg-
teremtet t . A kompozícióban őt követi, s költői részletekkel sokszor még tovább gazdagítja 
a kapott anyagot. Tinódi előadásmódjának helyenként fárasztó egyhangúsága Forgách ragyogó 
latin stílusában eltűnik. Az egyes várharcok kis epizódjai szervesen illeszkednek az egész év 
eseményeit összefoglaló könyv nagyobb keretébe. A legszebb talán Drégely ostromának 
leírása : 

»Ali "basa innen visszatért Szikambriába, egy régi város helyére Buda közelében, s 
néhány napot hadserege összegyűjtésével s a háború előkészítésével töl töt t , majd tizenkétezer 
katonával az esztergomi érsekség várának, Drégelynek megostromlására indult . Az őrség 
parancsnoka a minden hadi veszedelemre jól felkészült Szondy György volt, ki katonáit is 
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ugyanilyen vitézekké és engedelmesekké nevelte. A falak s egy régi módon nagyon magasra 
épített torony leomlása eltemette Zoltay János nemes lovast. Az ezután következő első és 
nagyon heves ostromban Szondy az ellenséget nagy veszteséggel visszaverte. Cselt is kísérelt 
Ali basa. Felküldte a közeli falu papját , hogy ígéretekkel Szondyt megadásra bírja, de a török 
hazugságokat e katonás férfiú kinevette. Mikor már mégsem bízott abban, hogy a nagyon meg-
rongált és régi várat , melyet a magyar királyok hosszú gondatlansága, ma jd a belső polgár-
háborúk miat t ágyuk ellen alig erősítettek meg, megtar tha t ja , végső akara tának testamen-
tumát ilyen módon tet te : Előhívta Jcét legkedvesebb énekes apródjá t és ket tőt török foglyai 
közül, akiket skárlátszövet ruhákba öltöztetett , pénzzel ajándékozott meg, és kiküldte őket Ali 
basához, hogy figyelmeztessék arra, hogy testét mindkét vezér jeles tetteinek örök emléke-
zetéért temettesse el, mert ő vagy a győzelemért, vagy inkább a tisztességes halálért utolsó 
lehelletéig harcolni fog. Ezután azonnal kihordatta a köztérre minden holmiját, saját kezével 
tüzet vetet t a lá juk és elégette. Majd az istállóba ment, s harci paripáit, a legjobbakat is, tőrével 
mind leszúrta. Köztük az egyik legnemesebbet, amelyet a harcokban legtöbbet használt 
gyengéden megsiratta, s bocsánatot kért tőle a szükségből ellene elkövetni kényszerült vétekért . 
Végül katonáinak gyűlést ta r tva , valamennyit a harcra lelkesítette. Megbánták bűneiket, 
és lelküket vidám és állhatatos szívvel valamennyien istennek a ján lo t ták . Nem sokkal ezután 
megkezdődött az ostrom, és sok órán á t t a r to t t . Olyan vitézek és ki tartók voltak a védők, 
hogy az ellenség nem tudot t betörni a várba, míg szinte valamennyien szemközt kapott sebek-
től el nem estek. Maga Szondy György, már sok sebet kapva és körülvéve az ellenségtől, cso-
dálatos harcot kezdett . A közelébe merészkedő barbárok tömegeit vágta le, míg a kimerült-
ségtől és vérveszteségtől térdre nem rogyott, de még ezután sem hagyta abba a küzdelmet, 
hanem ugyanolyan vadul osztogatta a halálos csapásokat egészen addig, amíg egy puska-
golyó á t nem jár ta . Ezután fejét vet ték. Ali basa megkerestette testét és fejét, maga elé ho-
zat ta , megdicsérte ellensége vitézségét, és gondoskodott róla, hogy tisztességes katonai 
temetéssel temessék el. Sírjára lovagi lándzsát tüzetet t zászlóval, erénye jelképét« (46—47). 

A 16 könyv bizonyos fokig más jellegű. Forgách ott volt a seregben, amely tehetet-
lenül várt , míg a törökök bevették Szigetet. Ekkor vált előtte teljesen nyilvánvalóvá a Habs-
burg politika rosszindulatú tehetetlensége. Az események legtöbbjének közvetlen szemtanúja 
volt, a szereplőknek személyes ismerőse. Ezért nem is a históriás énekek hangján emlékezik 
meg erről a háborúról. Ez a fejezet inkább egy széleslátókörű politikus emlékirata. Sorsdöntő 
fontosságúnak érezte ezt a háborút . Magyarországot szinte csak véletlen szerencse mentet te 
meg a végleges pusztulástól, s a veszedelem Magyarországon kívül egész Európát fenyegette. 
Forgáchnak ebben a fejezetében a költő Zrínyi koncepciójának egyes elemei már adva vannak. 

Az év kezdetén országgyűlés van Pozsonyban. A király pénzt és katonát követel, a 
rendek sérelmeik orvoslását. A hangulat robbanásig feszült. A magyar rendek terjedelmes 
feliratban ismertetik sérelmeiket. A gyarmatosítók a magyar urak kikapcsolásával teljesen 
a maguk kezébe akar ják venni az országot. A politikai fordulat, mely az egész magyar ural-
kodóosztály ellen irányult, Forgáchot magát is érzékenyen sú j to t ta . Ekkor nevezték ki győri 
püspöknek a sötét olasz kalandort Zacharias Delphinust. 

Az állandó török harcok, a háború János Zsigmonddal, a fizetetlen csapatok garáz-
dálkodása, a Balassai Menyhárt féle nagyobb és kisebb rablók, akiket a Habsburg politika 
akkor sem vonakodott-felhasználni, amikor a viszonylag tisztességesebb urak félreállítására 
törekedett , általánossá te t ték az országban a lét bizonytalanságát. A nép minden különös 
természeti jelenségben csodajeleket lá tot t . Forgách közli ezeket a prodigiumokat, hogy 
felhívja a figyelmet a bekövetkező eseményekre s azoknak szinte kozmikus jelentőséget adjon. 

így megmutatva az ország belső gyengeségét, és érzékeltetve a fenyegető veszedelem 
nagyságát, tér rá a háború leírására. »Következik a hatalmas és rémítő, Magyarország szá-
mára, ha az istenek határ t nem .szabnak neki, majdnem legvégső háború« (304). Ezután az 
ország területi kiterjedését és a fontosabb végvárakat ismerteti. Ez a leírás is alkalmas arra, 
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hogy a háborúban elesett két vár, Sziget és Gyula fontosságát kiemelje, hogy megmutassa azt 
a török hódítás következtében létrejött végzetes területi széttagoltságot, amely az ellen-
állást még nehezebbé tet te . Sziget és Gyula a maradék ország két sarokbástyája. »Középen 
az ellenség volt, a Fekete-tengertől az Adriáig azon a. területen, ahol valaha hosszan, szélesen 
a magyar birodalom terjedt.«Az ország csak határterület két birodalom között és a Habsburg 
tar tományok védőbástyája . »Állandó hadsereg semmi, s ha háború tör t ki, alkalmi kato-
naságot toboroztak,de gyakran csak a háború végére, vagy minden haszon nélkül, majd ismét, 
ugyanolyan könnyelműséggel feloszlatták. A végvárak őrsége magyar, de a biztos és hasznot 
hozó parancsnokságokat németek töltötték be. Szolimán is azt kérte két évvel ezelőtt egyik 
levelében, hogy németekkel erősítsék meg a várakat , mivel azok hajlamosabbak a békére 
és a fegyverszünetre. »Az ország végtelen keskeny karéjban nyúlik el,« úgy, Hogy a Szigetről 
Gyulára utazóknak Szlavóniát, Stejerországot, Ausztriát, Morvaországot, Sziléziát és Lengyel-
országot kellett érinteniük« (306). Miután Magyarország kétségbeejtő állapotát ismertette, 
végigtekint Európán. A spanyol és a lengyel király gyenge', tehetetlen. A francia gyermek, 
az angol nő, Itália és Németország erejét az apró fejedelemségek anarchiája forgácsolja szét. 
És ekkor megindul Szolimán, kit Forgách kora legnagyobb uralkodójának t a r to t t . Célja nem 
kevesebb, mint Bécs elfoglalása és az egész kereszténység megtörése. A török szultán érzi, 
hogy ez lesz élete utolsó háborúja, ám még a halál gondolata sem riasztja vissza a küzdelemtől 
világhódító céljai érdekében. Forgách a Szolimán szájába adot t beszéddel kora keresztény 
fejedelmeinek akar példát muta tn i . Azt akar ja , hogy az európai fejedelmek ugyanolyan 
elszántan harcoljanak a törökök ellen, mint ahogy az harcol ellenünk. Az események 
részletesebb ismertetése, úgy hiszem nem szükséges, hiszen ennek a had já ra tnak a története 
Zrínyi eposzával kapcsolatban közismert. Forgách a háborút úgy írja le, amint az egyes ese-
ményekről közvetlen közelből, Miksa Óvárott , majd Győrben veszteglő táborában értesült. 

Arszlán basa sikertelen palotai vállalkozása, a német és magyar mezei hadak lassú 
gyülekezése közben, Szolimán Belgrádnál fogadja a tisztelgésére siető János Zsigmondot. 
A szultán környezete hallatlan pompájának leírása szintén a fenyegető veszedelem nagy-
ságát érzékelteti. Csapatainak egy része közben megkezdi Gyula ostromát. A vár sorsa eleve 
meg volt pecsételve. Segítséget nem kaphatot t , s kapitánya, Kerecsényi kegyetlen, kapzsi 
ember volt, aki az őrséget maga züllesztette szét. A legénység nagyrészt újoncokból állt, 
»mert sokan a régi katonák és tisztek közül, nem tudva megszokni a vezér kapzsiságát és 
a méltatlan bánásmódot, á tpár tol tak még jóval az ostrom előtt az erdélyiekhez« (314). 

De nemcsak katonáival bánt így : »Annyira kegyetlen volt mindenkivel szemben, 
hogyha valakiről a falvakban és a városokban megtudta, hogy egy kicsit gazdagabb — az 
ilyenek után állandóan szorgalmasan ku ta to t t — akkor elfogatta, elképesztő módon kínoz-
t a t t a és mivel a szerencsétlenek a mérhetetlen kínzástól meg akar ták váltani magukat , pén-
züket, ha volt, vagy ha valahonnan kölcsönbe kaphat tak , kicsikarta, úgy, hogy parancs--
noksága idején, alig két év alat t , a Morvaországban megvásárolt Nikolsburg váráért 60.000 
aranyat fizetett ki« (315—316). A rábízott vára t persze, hitelt adva a törökök ígéreteinek, 
gyáván megadta. A fogságban azután, bosszúból a török foglyokon elkövetett kegyetlensé-
geiért, halálra kínozták. 

Ezután következik Szigetvár ostroma. Ez a harc Forgách számára még nem olyan 
egyedülállóan jelentős, mint amilyennek mi Zrínyi eposza alapján érezzük. Az ő szemében az 
egész had já ra t az, ami végső pusztulással fenyegette Magyarországot. Sziget elvesztésével 
azonos súlyúnak érzi Gyula pusztulását, és a hatalmas területek feldúlását. Az 1566-os év 
azért olyan fontos számára, mert végső pusztulással fenyegette az egész országot, és ha ez 
Szolimán halála miat t nem is következett be, de a területveszteség és a belső ellentétek kiéle-
ződése még kétségbeejtőbbé t e t t e a nemzet helyzetét. Nyilvánvaló lett, hogy külső segítségre 
nem számíthatunk, és Forgách úgy érezte, hogy Magyarországon belül sincs.olyan erő, amely 
egy ú jabb szolimám méretű támadásnak ellen tudna állni. A németek, mint ebben a háborúban 
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is kiderült, szándékosan gyengítették a védelmet. Sziget pusztulásáért is elsősorban ők a fele-
lősek. Nemcsak azért, mert az ostromlott várnak nem vit tek segítséget, hanem azért is, mert 
az őrséget készakarva gyengítették. 

»Ugyanazon a télen — írja Forgách — szemlét t a r to t tak a katonaság felett a hadi-
tanács tagjai, és Szigetről 200 lovast, mint feleslegest elbocsátottak. Más helyeken szintén 
csökkentették az őrségeket. Később a háborús hírek szaporodásával 1000 magyar gyalogost 
akar tak toborozni, de sok keresgélés után sem talál tak többet néhány embernél. Egyáltalán 
nem ismeretlen dolog, hogy Gebhardt Belczer a haditanács legrégibb tagja, (ú j fa j ta hivatal 
nemrég talál ták ki, kevéssel halála előtt szervezte Ferdinánd, Miksa tanácsára) azzal dicse-
kedett, hogy az ő tanácsára évenként 40.000 forint költségtől szabadult meg az államkassza. 
De ez a bölcsesség Magyarország pusztulását hozta.« 

Sziget ostroma, ha nem is egyedülálló esemény, de egy nagy hadjára t kiemelkedő 
fegyverténye. Az ostrom utolsó szakaszának pompás leírását, és Zrínyi jellemzését szintén 
megpróbálom bemutatni : 

»A törökök szeptember 4.-én fölvonultat ják az összes csapatot, és zászlóaljakra és 
szakaszokra osztva őket harcra készülnek. A vár bástyáiból a földet már elhordták, vagy 
szétágyúzták, most a nyers fa* alá száraz faanyagot, tüzet, fáklyákat vetnek, ettől a sáncok 
megerősítésére összehordott faanyag a közelben tüzet fogott, majd kigyulladtak tőle a katonák 
szállásai is. Ugyanakkor a romokért folyt a harc és öldöklés. A törökök előnyomultak, alig 
volt a mieinknek lélekzetnyi idejük, az erőszak és tűz beszorította őket a sarokban bástyáúl 
szolgáló belső várba. A közben lévő hídon az ellenség sokakat kegyetlenül eltaposott, levágott, 
és letaszított . Az ostromlottak a legnagyobb ínségre ju to t tak , minden elhagyta őket, kivéve 
lelkük bátorságát és állhatatosságát, mert már a remény is késői volt. Az ellenség sűrűn 
nyugtalaní t ja , szorongatja, ostromolja őket, majd szeptember 7-én, előkészítve mindent, 
tüzetokádó lövedékeket vet a közeli tetőkre, felhág a falakra, folyik a harc minden helyen. 
Végül is tűzzel és vassal a mieinket úgy megszorongatták, hogy azok elhatározták, hogy ki-
nyitva a kapukat kitörnek a külső várba, és itt, egy tömegben harcolva, a fegdicsőbb halállal 
vetnek véget gyönyörű küzdelmüknek. Beront az ellenség és köröskörül gomolyog, mikor a 
híd és a tér az ellenség összezsúfolt sokaságával van teli, az i t t előre elrejtett , megtöltött és 
megcélzott hatalmas ágyúkat elsütik a szembenlévőkre. Egy pillanat alat t hihetetlen pusz-
tulás támad az ellenség soraiban, mert az ágyúkat nemcsak áz összezsúfolt seregben amúgyis 
biztos és szörnyű veszteséget okozó ágyúgolyókkal töltötték meg, hanem ezen felül meg-
tömték őket vasdarabokkal és mindenféle fémtörmelékkel egészen torkulatukig, mit a rob-
banás és az ágyúgolyók lökése kivetett , és jégeső módjára halálos erővel szórodott mindefelé. 
Zrínyit, mikor ezek után kitörni készült, és harcával borzalmas lá tványt nyú j to t t , a hídon 
belül egyszerre két puskagolyó járta át , miközben pusztulás, tűz és vas borí tot ta el az egész 
vára t . A győzelem hatalmas és hihetetlen emberveszteségbe került, mert a szigetiek nemcsak 
élve, hanem még holtan is bosszút álltak az ellenségen. Az egyik kőtoronyban ugyanis, mely 
puskaporral és gyújtólövedékekkel volt megtöltve, mikor már minden remény elveszett, 
ügyesen meggyújtot t kanócot helyeztek el. Mikor tehát elfoglalva a várat , a megszámlál-
hatat lan sokaság berontott , köztük az egész tábor tisztjei is, és betöltötte a várat, a várost és 
a körülötte elterülő mezőt, a puskapor hirtelen meggyulladt, s a szétszóródó lövedékek és 
kövek, ahová csak huliottak, mindenütt elsöpörték az összezsúfolt ellenséget. Nemcsak a 
közelben, hanem távolabb is ugyanez volt a sorsuk a törököknek. A levegőben repülő kövek 
s a szétszórt tűz szerte mindenüt t elérte és elborította a halandókat . A ba j gyorsasága meg-
akadályozott minden menekülést. A sebesültek, félholtak, megégettek s a szétszaggatott 
katonák tagjai) a levágottak hatalmas tömegével együtt, borzalmas lá tványt nyúj-
to t t ak . 

* Szigetvár bástyái nagyrészt gerenda vázzal megerősített földsáncok voltak. 
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Ez lett a vége a kereszténység két kulcsának, mert Magyarországnak, ha a régi biro-
dalmat tekinted, már csupán függelékei voltak meg. Erődítéseik, fegyverzetük egyforma értékű 
volt. Gyulában a csapatok erősebbek voltak, de a vezér rosszabb. A vezérek kegyetlensége, 
vadsága, kapzsisága majdnem egyforma volt, de Zrínyi bűnös élete ellenére vitéz halálával ugyan-
annyi jóhírt szerzett, mint amennyi rosszat a másik.Zrínyi Horvátországból, régi főúri család-
ból származott . Miután már kora if júságában megismerkedett a törökkel, Keglevics Pçter, 
á kiváló vezér és horvát bán támogatta őt tanácsaival és segítségével, és a király kegyeibe is 
be ju t ta t ta . Ennek ellenére később, mikor Keglevicset csellel elfogták, Zrínyi elszedte tőle 
Csáktornya várát . Kocianert ezüstjéért, melyből rengeteg volt vele, megcsúfolva az asztalt 
és a vendégeket védő isteneket, nézegetés ürügyén kivont tőrével orvul leszúrta. Ez a t e t t 
ugyancsak illik hozzá, mert kegyetlen volt és kapzsi, és az uralkodó gyengesége miatt , ki 
a la t t minden félelem nélkül vétkezhetett , lelke minden bűnre kész volt. Erdődi Péter horvát 
bán leányával az eljegyzés után szakított , miután előbb megkaparintot ta Monyorókerék 
várát , melyet Erdődi szigorú feltételek mellett leányának hozományul adott , de később vissza-
szerezni nem tudot t . Ezután más, nem kevésbé gazdag házasság reményében, egy házasággal 
kettős haszonra te t t szert. Házasságot ígért ugyanis Széchy Tamás leányának Margitnak, 
aki második férje u tán gazdag özvegyasszony volt —- más**dolog nem is te t te kívánatossá 
— s utána annak leányát is eljegyeztette sa já t fiával. Ezt elintézve ismét szakított az özvegy-
gyei, és hatalma növelése céljából más felé fordult . Ugyanis nagy szerelmet színlelve, meg-
szerezte magának a cseh kancellár feleségének ésVilhelm Rosenbergnek húgát, egy feslett 
leányzót. Rokonának, Tahy Ferenc lovászmester és királyi tanácsosnak nemesi kúriáját , 
egy keresett ürügy alapján, familiárisainak csapatával s a Szigetről kivezényelt katonasággal 
a földdel té te t te egyenlővé. Még a dísz és gyümölcsfákat is kivagdosták kertjében. Az ürügyet 
az szolgáltatta, hogy egyszer magához hívat ta Tahyt , s a lakomán le akarta részegíteni, mire 
az, minden célzatosság nélkül, azt mondta, hogy nem lehet neki mérget adni. Ezt használta 
fel rosszindulatú lélekkel Zrínyi a régi kitervelt gaztet t jogcíméül, és utólag hiába siránkoztak 
aztán ellene akárhányszor is a gyűléseken és a tanácsban. Mikor egyik familiárisa, Gerdák 
István, minden jog és törvény ellenére kisvagyonú nemesek kastélyainak elfoglalására bíz-
ta t ta , erőtlenek lévén a király rendeletei, be merte várni a királyi fegyvereseket is, míg végül 
kölcsönös öldöklések után, meghódolásra nem kényszerítették. A szigeti parancsnokságot 
telhetetlen kapzsiságából és hatalomvágyból kívánta, s viszont azért kapta meg, hogy fami-
liárisaival és vagyonával pótolja a zsoldot, amelyet ri tkán és sohasem teljesen fizettek. 
Tudniillik ez volt a parancsnokok kinevezésében a különös művészet ; hogy aztán a sa já t -
jából, vagy rablásból elégítette-e ki katonáit az nem számított . Bizony Ferdinánd uralma 
óta ez a »művészet« vagy micsoda, minden fegyelem, minden emberi és isteni törvény fel-
bomlásával, menthetetlenül eluralkodott ra j tunk egész a végső pusztulásunkig. Később, 
mikor a háborús hírek szaporodtak, le' akar t mondani a parancsnokságról, de az uralkodó 
gyűlöletből és erőszakkal akarata ellenére visszatartotta« (324—27). 

Amint lá t juk, Forgách még Zrínyinek sem tud megbocsátani élete vétkeiért. Ugyan-
így ít^J| meg Dobó Istvánt is. Ezek az urak egyik kezükkel védték a hazát, a másikkal pusztí-
to t ták . Honvédő harcaikat Forgách lelkesedésssel, szeretettel í r ja le, hiszen ez volna — meg-
győződése szerint — a nemesség feladata, de nagyon jól lá t ja azt, hogy ezekre az urakra 
nem jellemző a bátor helytállás. A magyar főurak nem a haza védelmét tekintik életcéljuknak, 
hanem vagyonuk növelését. Néha, ha a körülmények rákényszerítik őket, ha beszorulnak 
egy-egy várba, vagy ha a törökök ra j tukütnek, egyikük-másikuk tud bát ran harcolni, bá r 
sokan még ilyenkor sem, de a legjobbak is szívesen kibújnak a védelem feladatai alól, s ha 
tehetik, inkább a nép és egymás ellen vitézkednek, mint a török ellen. Forgáchnak ezen a 
Zrínyi-jellemzésén a reakciós történetírás nagyon felháborodott, ami érthető is, hiszen ez a 
leírás mu ta t j a meg a legélesebben a XVI. századi magyar feudális uralkodóosztály romlott-
ságát. Ha ilyen ennek az osztálynak egyik legvitézebb, legkiválóbb képviselője, milyenek a 
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többiek? Kisebb emberek életéből vet t példákkal szemben hivatkozhat tak arra, hogy ezek 
magatartása nem jellemző az egész osztályra. Forgách bebizonyítja, hogy az osztály legki-
válóbb képviselőit is ugyanazok a bűnök jellemzik, mint a többit . Ezért tekinte t te a reakciós 
történetírás évszázadokon keresztül elkeseredett embergyűlölőnek és rágalmazónak Forgáchot. 

Az eddig közölt szemelvényekből már részben képet lehet alkotni Forgách célkitű-
zéseiről, világnézetéről. Történelme középpontjában a török kérdés áll. Részletesen foglalko-
zik nemcsak a magyaroknak, hanem a többi európai népeknek, olaszoknak, spanyoloknak 
törökök ellen viselt háborúival is. Úgy érzi, ez a veszedelem egész Európát fenyegeti. A török 
kérdés vezeti el a korabeli feudális rendszer és a Habsburg politika bírálatához. Mátyás pél-
dája azt muta t j a neki, hogy ha az ország egységes, ellen tud állni a töröknek, kora történelme 
pedig bebizonyítja, hogy az anarchia a török szálláscsinálója. Politikai pályáján meggyőző-
dött arról, hogy a Habsburgok nem akar ják megvédeni az országot, sőt egyenesen akadá-
lyozzák a védelmet, céljuk csak a megmaradt területek gyarmatosítása és a Habsburg tar to-
mányok biztosítása. Forgách érdeme, hogy ezeket a kérdéseket a maguk teljes élességében, 
egészen nyíltan és világosan veti fel. Azzal is kiemelkedik kortársai közül, hogy elgondolásait 
nem öltözteti vallásos mezbe. A vallásos forma a XVI. században az egyetlen szélesebb töme-
gek között népszerűsíthető ideológiai forma volt. A reformátorok vallásos elképzeléseinek 
politikai tar talma sok esetben azonos Forgách elgondolásaival, de a vallásos forma szinte minden 
esetben tompítot ta a mondanivaló politikai élét. Bornemissza Péter az »Ördögi kísértetekben« 
lényegében ugyanazokat a bűnöket veti a feudális urak szemére, mint Forgách, de azzal, 
hogy e bűnöket az ördög sugalmazásának tulajdonít ja , csökkenti bizonyos mértékig az urak 
felelősségét, hiszen az ördög mindenkit megkísérthet, még a legjámborabb prédikátorokat 
is, és segítséget ellene csak a vallásos hit adhat . Forgáchnál szó sincsen sem ördögről, sem a 
vallás értelmében felfogott istenről. Az emberek maguk felelősek tet teikért , és bűneikért i t t 
a földön bűnhődnek, maguk és ivadékaik. Felette áll minden vallásos, felekezeti szempontnak. 
Hogy valaki katolikus-e, vagy protestáns, az teljesen közömbös számára. Rendszerint meg 
sem említi. A főurak hosszú bűnlajstromaiban a valláscsere, egyházi birtokok lefoglalása 
és hasonlók sohasem szerepelnek. A magyarországi felekezeti küzdelmeket, kivéve az anti-
trinitáriusok kérdését, melyet még ismertetek, meg sem említi, pedig hangos volt tőlük az 
egész kor. A külföldi eseményeket is hasonló szellemben ismerteti. A tridenti zsinat csak 
abból a szempontból érdekes számára, hogy megnyilatkoztak a la t ta a Habsburg, francia és 
pápai ellentétek. A francia polgárháborúért a vatikáni politikát t a r t j a felelősnek, és keményen 
elítéli. A németföldi szabadságharcot nagy rokonszenvvel és tárgyilagosan ismerteti. Az 
inquisitio spanyolországi tevékenységéről borzalommal és undorral emlékezik meg. Mindezt 
azonban anélkül teszi, hogy azonosítaná magát a protestánsokkal. Morális felfogása is nél-
külöz minden vallásos színezetet. Isten nevét ugyan nem egyszer emlegeti, de ez az isten 
számára csak a földi életben megnyilvánuló igazság megtestesítője. A bűnösöket szerinte 
mindig utoléri a büntetés. Hiába fosztogatnak, rabolnak, hiába követik el az árulások soro-
zatá t egy-egy újabb birtok megszerzéséért, vagyonuk végül elvész, nyomorban pusztulnak 
el, sokszor bö: tönben, vagy gyilkosság áldozataiként. Ez eddig csak a reális viszonyokat tük-
rözi.Egy pusztuló fogyatkozó országban egyesek gazdagsága sem növekedhet a végtelenig. A föld 
és a nemzeti vagyon, amelyen a főurak osztozkodhatnak, mindig kevesebb lesz, és a megmaradt 
országrészben a király mindig nagyobb birtokokat ju t t a t német hívei kezébe. A terményeket a 
hadak fölélik, a kincsek Konstantinápolyba és Bécsbe vándorolnak, a nép török rabszolgapia-
cokra. A csapások természetesen leginkább a népetérik, de ilyen körülmények között elkerülhe-
tetlenül egyre több főúr iS'tönkremegy. Ráadásul Miksa politikája, mint ez Dobó István és 
Balassi János pörével kapcsolatban végleg nyilvánvaló lett, határozottan a magyar urak 
félreállítására és megsemmisítésére irányult. Az állandó politikai intrikák, összeesküvések, 
zavargások és háborúk szintén nem kímélték a nagyurak életét sem. A vagyonnak és létnek 
bizonytalansága, melyet a feudális urak teremtet tek meg, magukat az urakat is sú j to t ta . 
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Ez a tény tükröződik Forgách szigorú erkölcsi felfogásában, mely szerint minden bűnt elkerül-
hetetlenül utolér a büntetés, és egy-egy régi nagy vétek nemzedékről-nemzedékre szinte 
átokként ül egész családokon. Felségesen komor Forgách erkölcsi felfogása, és a valóságot 
talán még hívebben tükrözi, mint a reformátoroké. Forgáchnál nincs megigazulás és bűn-
bocsánat. Istene a bűnök nyomában járó kiengesztelhetetlen bosszúálló végzet. I t t az egész 
társadalom gyökeres átalakulására volt szükség, s azt az erőt, amely ezt az átalakulást végre-
ha j tha t t a Forgách nem látta, vagy nem akar ta látni. 

A feudális centralizáció szükségességét helyesen ismerte fel, csakhogy a feudális cent-
ralizáció csak a feudalizmuson tú lmuta tó erőkre, a parasztságra és a polgárságra támaszkodva 
let t volna csupán megvalósítható. Ennek felismeréséig Forgách nem ju to t t el. Muta t ja ezt 
az, hogy a Commentáriusokban kizárólag a nemesség történetét í r ja meg. A nép sorsáról 
legfeljebb akkor beszél, amikor már nem lehet hallgatni róla, mert hatalmas tömegmozgalom-
ban követeli a maga jogait, vagy az urak politikája maguknak az uraknak érdekeit is sértő 
módon esztelen vele szemben (az 1570-es debreceni parasztfelkelés, a császári hadak garáz-
dálkodása, a Balassi Menyhárt féle urak rablóhadjáratai) . Bár lá t ja a parasztság tűrhetetlen 
helyzetét, sa ledurvább visszaélések ellen szót is emel, de általában fél tőle. Forgách még elég 
közelről hallotta Dózsa György hírét. Az 1570-es debreceni parasztmozgalommal kapcsolatban 
így ír : 

» . . . a bölcsebbek átkozták a paraszti zavargást, mert emlékeztek, hogy Ulászló 
király és Tamás esztergomi érsek alat t , aki Rómából úgynevezett keresztesháborúra való 
felszólítást hozott haza, jó okokból milyen kegyetlen, milyen nagy, micsoda veszedelmes 
háború keletkezett az egy Székely György kezdeményezésére, ahol hatalmas számú nemes, 
igen sok főúr s a népnek valóban megszámlálhatatlan sokasága pusztult el, és a lázadást 
végül alig tud ták elfojtani, miután Ulászló király úgy megijedt, hogy azon gondolkodott, 
hogy Budát kiüríti« (452). 

Talán, vallásilag kétségtelenül közömbös felfogása mellett, részben ez a nemesi arisz-
tokrat ikus szemlélet okozza, hogy a magyar reformáció eseményeiről sem emlékezik meg. 
Mindenesetre feltűnő, hogy az antitrinitárius mozgalommal kapcsolatban csak Blandrata 
Györgyöt, az Erdélyben igen előkelő udvari szerepet betöltő olasz orvost említi és a »varga« 
Dávid Ferencet nem. 

Ez a magatar tás a legfeltűnőbb akkor, amikor János Zsigmond poli t ikáját ismerteti. 
János Zsigmond valóban gyenge ember volt, s az előtte álló hatalmas feladatok megoldására 
alkalmatlan. De Forgách nemcsak ezért h ibázta t ja . A Zápolya családnak ez az utolsó sarjft 
sok keserű tapasztalatot szerezhetett a magyar urak megbízhatatlanságáról. Ezért megpró-
bált polit ikájában az erdélyi, különösen a kolozsvári polgárságra is támaszkodni. Ez a poli-
tika ju to t t kifejezésre abban, hogy csatlakozott az antitr initárius mozgalomhoz. Ennek az 
egyedülálló kísérletnek haladó jelentőségét Forgách nem ismerte fel. A polgárság törekvését, 
hogy részt követeljen magának a politika akt ív irányításából, rosszindulatú bizalmatlan-
sággal nézi. Van is ennek a bizalmatlanságnak némi alapja. Ez az osztály országos viszony-
latban még valóban nagyon gyenge volt, és ez a gyengeség tükröződött János Zsigmond 
polit ikájának ingadozó kapkodásában is. De mégis, ez lett volna az egyedüli kivezető út , 
s ezt Forgách nem ismerte fel. Jól lát ta , hogy a polgárság vallásos és politikai mozgalma, 
az antitrinitárizmus, vagy ahogy Forgách nevezi arianizmus magával ragadja a szélesebb 
paraszti tömegeket is, és a feudalizmus egészének alapjait fenyegeti. Ő pedig, bár morális 
és kultúrpolitikai nézetei, gondoljunk csak Perényi Gábor jellemzésére, vagy a Mátyás király 
poli t ikáját ismertető i t t is idézett részre — sok polgári elemet tar talmaztak, lényegében mégis 
mereven elzárkózott a polgárság politikai követeléseitől, és az ország egységesítését a nemesség 
kizárólagos vezetőszerepének megőrzésével szerette volna megvalósítani. János Zsigmondról 
egy helyen így ír : 
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»A fejedelem állandóan csak a leghitványabb emberekkel érintkezett, és ezért akkora 
volt benne a könnyelműség, hogy a derék férf iakat és az ország fó'embereit sohasem akar ta 
bizalmas környezetébe engedni. Ezeknek még csak belépni sem volt szabad hozzá, hanem 
bezárták előttük az ajtókat« (448). Forgách gyűlölettel beszél az antitrinitarizmusról : 

»Január l -re (1571) a király (János Zsigmond) Marosvásárhelyre ment országgyűlést 
tar tani . I t t a közügyekkel kapcsolatban, a szokásos adón kívül, semmit sem intéztek. A val-
lásról sokat tárgyal tak. Az uralkodó ugyanis azt követelte, hogy egyesek ellen, akik gyalázni 
merték az arianizmust, eljárást indíthasson, de ehhez az összes rendek, különösen pedig a 
nemesség és a főemberek, nagy egyetértéssel megtagadták hozzájárulásukat. Blandratának, 
mert Bekes a követség miat t táyol volt, és Csáky Mihálynak tanácsára t e t t mindent. Ez utóbbi 
először a gyulafehérvári egyházban volt valami papocska, majd lutheránus lett, és végül 
öreg, vénségre hajló korában az arianizmust védelrpezte igen lelkesen. Tehát a templomban 
hi tvi tát rendeztek, ahol az arianusok olyan abszurd és felháborító tételeket adtak elő a Szent-
háromságról, hogy a királyon és hívein kívül senki sem akar ta meghallgatni, mert úgy tűn t , 
hogy az ember puszta meghallgatásukkal is bűnbe keveredik, és büntetést von magára. Ők 
ennek ellenére ocsmányságukba és istentelenségiikbe merülve tapsoltak maguknak, a király 
is lelkesen helyeselt, és néha hosszabb beszédben bizonygatta tételeiket, végül Csáky Mihály 
ú t j án a gyűlés előtt is jóváhagyta azokát, de a többség pisszegéssel és gyalázkodással fogadta. 
Ezeknek istentelenségét senki sem tudná elbeszélni, de ha csak egyet mondok, azt hiszem 
mindent megmondtam. Magát az Evangéliumot sem fogadják el, sőt ki akar ják irtani. Azt 
állítják, hogy emberek szerkesztették, ezért nem taní t ják , a gyülekezet előtt nem is említik. 
Csupán a Bibliát forgatják, de hamis lélekkel. Tehát semmiféle szentséggel nem élnek, sem a 
keresztséggel, sem az úrvacsorávgl, a házasságban sem ta r tanak semilyen törvényt, általá-
nos a vadházasság, feleségüket annyiszor vá l t ják , ahányszor kedvük támad« (457—58). 

Forgách a szentháromságtagadó mozgalom osztályalapjait nagyon jól lát ta , és mivel 
maga sem tudot t elszakadni a nemességtől,ezt a polgári-paraszti mozgalmat sötét rágalmakkal 
árasztot ta el. Ezekben az 1570 körüli erdélyi eseményeket ismertető részekben lesz teljesen 
érthető a Forgáchnál mindenütt érezhető pesszimizmus. Világosan és helyesen lá t ja a nemesség 
teljes erkölcsi és politikai csődjét, de az alsóbb társadalmi osztályokat ugyanolyan rosszindu-
lattal és elfogultsággal szemléli maga is, mint a nemesség többi tagja . Ezért úgy érzi, hogy a 
nagy cél, Mátyás király egységes és erős országa megvalósíthatatlan. A romlásból nem lehet 
szabadulni. 

Még néhány szót kell szólnunk latinnyelvűségéről. A latin stílusnak a humanis ták 
között is kiemelkedő mestere. Nem valószínű, hogy abban a korban magyar nyelven ilyen 
tökéletesen meg lehetett volna írni e munkát . De mégis, ez a ragyogó latinság csak egy szűk 
körnek szólt, és ezt Forgách valószínűleg maga is tud ta . Igaz, hogy a la^in nyelv ekkor még 
egész Európa nemzetközi tudományos nyelve volt, de a latin mellett már mindenüt t hatal-
mas szava van a nemzeti nyelvű irodalomnak, és ezek a modern nyelvű irodalmak az ébredő 
nemzetek széles népi tömegeihez szólnak, míg a latin csak a tudósok kis nemzetközi közös-
ségéhez, és Forgách inkább ehhez a kis tudósközösséghez akart"beszélni, mint a magyar nép-
hez. A magyar nyelvű irodalomhoz való viszonya is emlékeztet egy kicsit arra a módra, ahogy 
a középkori krónikások a népi énekmódok termékeit felhasználják. Felhasználta a magyar 
írások, például Tinódi műveinek, adatai t és költői értékeit anélkül, hogy különösebb jelentő-
séget tulajdonítana neki. Arról, hogy századában már magyarul is írnak, mégpedig egyre 
többet és jobban, meg sem emlékezik. 

Be akar tam mutatni egy minden korlát ja ellenére nagy, és sajnos alig ismert magyar 
írót. Azok a gondolatok, amelyeket Forgách vete t t fel, hosszú időn keresztül jelentették az 
egyedül lehetséges célkitűzést minden tisztességes magyar politikus számára. A centralizált 
magyar államnak Mátyás királyban megtestesülő eszméje különösen a költő Zrínyi Miklósnál 
talált a következő korban nagyszerű kifejezést. Meggyőződésem, hogy Forgách nem hullhat 
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ki a magyar irodalmi tudatból, múltunk egyik nagy értékét veszítenénk el vele, és itt volna 
az ideje, hogy végre teljes és méltó magyar fordításban szólaljon meg. Hadd ismerje meg. 
és gyűlölje meg belőle népünk még jobban azokat az urakat , akik évszázadokon keresztül 
csak kizsákmányolói, elnyomói és a haza pusztítói voltak, és hadd tanuljon népünk a XVI , 
század török ellen küzdő hőseitől még nagyobb hazaszeretetet és emberséget. 

« 

NAGY MIKLÓS 

JÓKAI MÓR: SZEGÉNY GAZDAGOK* 

A »Szegény gazdagok« megszületése nem véletlenül esik az 50-es évek végére. Jóka i t az 
50-es évek elejétől fogva vonzza az erdélyi történelem, amelyben a nagy nemzeti veszedelmek 
között is helytálló magyar életerőt csodálja meg. Ez az érdeklődés azonban nem korlátozódik 
a múltra ; hiszen 1853-as egyhónapos erdélyi körút ja a lat t arról is meggyőződhet, hogy az 
elnyomatás idején is éberen él a hazafias szellem a külön császári tar tományként kezelt ország-
részben. Nem győzi csodálni : » . . . a szorgalmas, becsületes népet, mely oly szerelmes határaiba 
miként hajdan«, ír ja Kolozsvárott 1853 május 11-én.1 A főnemesség kulturális és társadalmi 
hivatásáról táplál t illúziói csak elmélyülnek a magyar színpadot és irodalmat pártoló erdélyi 
nagybirtokosok, — a Mikó Imrék és társaik —• lá t tán. Bencencen 1853 május 16-án fel is 
jegyzi naplójába : »Erdélyben a felsőbb arisztokrácia körében a nemzeti szellem nem érzi 
magát jövevénynek.«2 Ez az 1853-as út, Cserei és más erdélyi krónikaírók olvasása, feleségének 
és barátainak, köztük Szilágyi Sándornak, a 49 utáni esztendők legvállalkozóbb kedvű kiadó-
jának, elbeszélései nyomán egy egész csokorra való különféle jellegű Jókai-novella terem az 
50-es évek derekán. Akad közöttük heroikus történeti tárgyú ( A nagyenyedi két fűzfa) humoros 
zsánerkép, ( Az örmény és családja) és népmonda ( A tengerszem tündére). Közös jellemzője 
e novelláknak, hogy Erdély többi népcsoportjai, szászok, örmények mind felbukkannak már 
bennük, csak a románok hiányzanak még. 

Az erdélyi románok mindennapi élete nem is igen kap helyet művészetében a »Szegény 
gazdagok« előtt. Bevonulnak ugyan novelláiba a törökellenes szabadságharcok, elsősorban 
Tudor Vladimirescu felkelésének hősei (Jordáki feje, 1857) s a krimi háború meggyorsította 
havasalföldi román ébredésre is felfigyel ( A bojár leány, 1855), de az erdélyi román életet még 
csak a 48-as események fantasztikussá festet t változatában ( A Bárdy-család), illetőleg egy-egy 
népköltésre visszamenő mesés hangulatú elbeszélésben lá t ja (Egy haramiabanda a havason, 
Reparált lelkek, mindkettő 1858). A változást i t t az 1858 októberében Arad és Zaránd megyé-
ben t e t t utazása hozta meg. Ez az út nemcsak a legendás Fat ia Negrára vonatkozó történetek 
egész sorával, s a havasok életével ismertette meg, hanem megerősítette abban a meggyőződésé-
ben, hogy az 1849-i tragikus román-magyar testvérharcot el lehet, és el is kell felejteni. A múl t 
sebei, a kölcsönös kegyetlenségek emlékei még elevenek Abrudbányán, a hegyekben Vasvári 
Pál s ír ját mu ta t j ák meg neki, de nem kis számban tárulnak már elébe a közös elnyomástól 
szorongatott magyarok és románok kibékülésének jelei. Egy román nemesnél Topánfalván 
32 magyar író arcképét pillantja meg, találkozik a nehéz önvádtól gyötört és búskomorrá let t 
Avram Jancuval , akinek nagybáty ja éji szállásra marasztja vendégszerető házában, t anú ja a 
magyar és román középosztály közös ünnepségének, a híres Detonátán. 3 

* Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1954 (Jókai Mór Válogatott művei). Saj tó 
alá rendezte : Kozma Géza. Illusztrálta : Szántó Piroska. 

1 Kiadva Kristóf György : Jókai napjai Erdélyben. Kolozsvár, 1925. 
2 Kristóf id. mű. 
3 L. More. patr io. Regényes kóborlások Erdélyben. Kiadva Kristóf id. művében. 


